
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Циљ и задаци 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и 

развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 
опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање 

облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 
- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

увођење у визуелно мишљење; 
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 

уметности; 
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му 

помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 
- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и 

чување културних добара; 
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у 

раду и животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање; 
- развијати моторичке способности ученика. 

ПРВИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци 
У првом разреду треба: 
- оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно - визуелног 

изражавања који су доступни његовом узрасту; 
- стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом 

разреду (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, 
цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, 
преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем); 

- мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту 
и индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ КВАЛИТЕТИ 
Цело-део, велико-мало, високо-ниско, уско-широко, светло-тамно, обојено-безбојно, 

меко-тврдо, глатко-храпаво, обло-рогљасто. 
Појмови: облик. 
ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 



Лево-десно, горе-доле, испред-иза, више-ниже, између, ус-правно-положено, косо, 
испод, у, на, дубоко-плитко, пуно-празно, отворено-затворено. 

Појмови: оријентација. 
ВРЕМЕНСКИ И ПРОСТОРНИ НИЗОВИ (ЦРТАНИ ФИЛМ И СТРИП) 
Асоцијације у низу, цртежи у низу, слике у низу, покретни цртежи, мрље, облици... 
Појмови: филм, стрип. 
СВЕТЛО И СЕНКА 
Углови осветљавања, даљина и близина светлосног извора, утврђивање 

променљивости облика и сенке зависно од угла и даљине осветљавања. 
Појмови: светло, сенка. 
ТАКТИЛНОСТ 
Развијање осетљивости за разне материјале путем додира. 
Појмови: додир. 
ИЗГЛЕД УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (ДИЗАЈН) 
Предмети који су прилагођени ученичком узрасту и упоређивање предмета који нису 

прилагођени ученичком узрасту. 
Појмови: дизајн. 
ОДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕТ КАО ПОДСТИЦАЈ 
ЗА РАД - ПЕРФОРМАНС 
Акција, радња, доживљај, реч, забелешка, музичка вињета... 
Појмови: перформанс. 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА 
ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ 
Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем. 
Појмови: спајање. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
- схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и 

стваралачке имагинације; 
- опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 
- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, 

карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима 
облика у кретању, компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; 

- развију навику лепог писања; 
- развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија). 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 



КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ 
Кретање више облика у простору, кретање једног облика у простору. 
Појмови: кретање, простор. 
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА 
(СВЕТЛОСТ) 
Природна и вештачка светлост, силуета, сенка (сопствена и бачена), фигура и 

позадина, светло и сенка у фигури. 
Појмови: светлост, силуета. 
АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОР 
Израда маски, костима и сцене. 
Појмови: амбијент, сцена. 
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ 
Писање латиничких слова упоредо са ћириличким словима. 
Писање латиничких и ћириличких слова у складу са калиграфским принципима. 
Појмови: латиница и ћирилица. 
КОНТРАСТ (КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА) 
Природни и вештачки облици, слагање - разлагање, разлагање - слагање, једнобојан - 

вишебојан, обрађен - необрађен, прав - крив, једноставан - сложен, испупчен - удубљен. 
Појмови: контраст. 
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА 
Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци. 
Појмови: хералдика. 
ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 
(КЛУАЖ) 
Једнобојна композиција употребних предмета. 
Појмови: клуаж, једнобојан. 
ЗАМИШЉАЊА 
Вербални опис, текст, фотографија... 
Појмови: фотографија. 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА 
ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ) 
Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем. 
Појмови: везивање. 
Оријентациони избор ликовних дела и споменика културе према садржајима 

програма. 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 

 
Оперативни задаци: 
- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног 

ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за 



компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно 
добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност 
споразумевања; 

- увођење ученика у различите могућности комуникација; 
- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и 

културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и просторном 
уређењу животне околине. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ 
(медијуми и проширени медијуми) 
Дорада и преобликовање започетих облика. 
Појмови: медијуми - проширени медијуми. 
КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ 
Композиција линија, композиција боја, композиција облика, композиција светлина и 

сенки, композиција разних материјала у складу са проширеним медијумима. 
Појмови: композиција. 
ОРНАМЕНТИКА 
Линеарна орнаментика, површинска орнаментика, тродимензионална орнаментика. 
Појмови: орнамент. 
ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ) 
Аутоматски начин цртања, субјективно осећање простора, илузија простора, линије, 

површине, облици и боје у простору, шаљиви простор... 
Појмови: простор, илузија простора... 
ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ 

ИЗБОРУ УЧЕНИКА 
Слика случај (извођење емотивно-афективних садржаја према узрасту ученика). 
Појмови: машта. 
ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА 
Визуелне информације, поруке, препоруке... 
Појмови: визуелна порука. 
ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА 
Препознавање карактеристика инсеката, животиња, професија код људи... 
Појмови: визуелно споразумевање. 
ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ; 
ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈУМА 
Избор дела и споменика културе у складу са захтевима целина програма и узрасним 

могућностима ученика. 

 

 

 

 



ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
- разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 
- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и 

ликовних појава у животу; 
- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима 

боја; 
- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и 

сценским амбијентима); 
- препознају ликовне технике. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I КОЛАЖ, ФРОТАЖ, ДЕКОЛАЖ И АСАМБЛАЖ 
(површински и тродимензионални колаж) (6+4) 
1. Колаж (дводимензионални - површински колаж)  
Појмови: колаж, фротаж, деколаж, асамблаж 
2. Фротаж (површинске игре) 
3. Деколаж (наслојавање, доцртавање, досликавање...) 
4. Асамблаж (тродимензионални колаж, инсталације, проширени медији...) 
II ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ ПРОСТОРУ И У РАВНИ 

(6+4) 
Компоновање апстрактних облика у простору према положеној, косој или усправној 

линији 
Организација бојених облика у односу на раван у простору 
Организација тродимензионалних облика у простору и на равни 
Појмови: акварел, пастел, темпера 
III СЛИКАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ (6+4) 
Карактеристике акварел технике 
Карактеристике пастелних боја и креда у боји (суви пастел и воштани пастел) 
Карактеристике темпера боја  
Појмови: материјали и технике 
IV ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ (6+4) 
Црвена + жута = наранџаста  
Црвена + плава = љубичаста  
Жута + плава = зелена  
Појмови: основне боје, изведене боје  
V ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, ПРОСТОР (16+8) 
1. Линија - простор 
2. Површина - простор 
3. Волумен - простор 



4. Боја - простор 
5. Линија, површина, волумен, боја - простор 
Појмови: волумен 
VI АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОР (6+4) 
1. Идејна решења за израду маски 
2. Израда маски 
3. Израда сцене 
4. Предлог за кореографију, музику, костим 
5. Израда сцене 
6. Реализација по групама или у целини 
Појмови: амбијент и сценски простор 

 


